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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό ’Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος άπεβίωσε στις 23 Μαρτίου 
2006 στήν ’Αθήνα υστέρα από βασανιστική ασθένεια πού τον δυσκό
λευε στήν κίνηση των κάτω άκρων. Εύρυτάνας τήν καταγωγή, γεν
νήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου τού έτους 1921 από γονείς πού ανήκαν 
κι οί δύο στήν πανεπιστημιακή κοινότητα. Ό πατέρας του Κων
σταντίνος ήταν Καθηγητής τού ’Αστικού Δικαίου καί ’Ακαδημαϊκός 
καθώς καί πρώτος εισηγητής τής Παπυρολογικής επιστήμης στήν 
Ελλάδα. Ή μητέρα του Αικατερίνη Άραβαντινοΰ ήταν κόρη τού 
Ίωάννου καθηγητή τού Συνταγματικού Δικαίου. Τό 1966 νυμφεύτη
κε τήν ’Αγγελική (Αίλη) Κάτρη.

Τις πρώτες βαθμίδες τής εκπαίδευσης πέρασε στήν ’Αθήνα, μετά 
τό πέρας τών οποίων, τό έτος 1939, γράφτηκε στήν Νομική Σχολή 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις με 
τόν υψηλό βαθμό 38,4 από 40. Έξ αιτίας τής άριστης αύτής βαθ
μολογίας τού άπονεμήθηκε από τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών τό βραβείο 
τών "Χρυσών ’Επών ’Αδαμάντιος Κοραής". Τό 1945 έλαβε τό πτυ
χίο τής Νομικής Σχολής μέ άριστα (99/12). Για τήν επιτυχία αύτή 
έλαβε πάλι από τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών τό βραβείο τών "Χρυσών 
’Επών 'Αδαμάντιου Κοραή" καί επί πλέον τού άπενεμήθη δημόσιος 
έπαινος κατά τή συνεδρία τής Νομικής Σχολής.

Χάρη σέ αύτή τήν συγκυρία, δηλαδή άνατρεφόμενος μέσα σέ 
περιβάλλον Πανεπιστημιακών πού τού είχαν εξασφαλίσει εύμάρεια 
καί άνώτερη κοινωνική θέση, ô ’Ιωάννης έτυχε άριστης εκπαιδευ
τικής μόρφωσης πού έπέτρεψε γρήγορα νά σταδιοδρομήση καί 
αύτός ώς Πανεπιστημιακός, νά γίνη μέλος ξένων Άκαδημιών, πλεί- 
στων ’Επιστημονικών Εταιρειών, νά διδάξη, εκτός από τό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, σέ πολλά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα τού Εξωτερικού, νά λάβη μέρος σέ διεθνή συνέδρια καί νά 
συγγράψη πλήθος εργασιών συμβάλλοντας άριστα στήν πρόοδο τής 
επιστημονικής έρευνας, ή οποία έκάλυπτε τό ’Ελληνικό, Ρωμαϊκό 
καί Σύγχρονο Δίκαιο, τήν Κλασική φιλολογία (Ελληνική καί 
Λατινική), τήν ’Επιγραφική (Ελληνική καί Λατινική), τήν Παπυ
ρολογία, τή Νομισματολογία, τα Χειρόγραφα κ.τ.λ. Παραλλήλως 
έγραψε πολλές βιβλιοκρισίες, ’Εγκώμια καί Νεκρολογίες.

Συγκεκριμένως, ό Τριανταφυλλόπουλος πραγματοποίησε μετά-
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πτυχιακές σπουδές στην Χαϊδελβέργη κοντά στον Wolfgang Kunkel 
μέ ειδίκευση στήν "Ιστορία Πηγών καί Πολιτεύματος Ρώμης. 
Παράλληλα παρηκολούθησε μαθήματα κλασικής Φιλολογίας από 
τον Ελληνιστή Otto Regenbogen μέ ειδίκευση στο κείμενο τού 
Θουκυδίδη.

TÒ 1952 έτυχε υποτροφίας από τήν Academie de Droit 
International de La Haye καί παρακολούθησε θερινά μαθήματα παίρ
νοντας τό Certificat τής ’Ακαδημίας.

Το 1957 άναγορεύθηκε διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής (Doctor 
Iuris Atheniensis) καί τό 1960 εκλέχτηκε 'Υφηγητής τής Ιδιας Σχολής. 
Τό 1966 έξελέγη έκτακτος Καθηγητής τού Ελληνικού καί Ρωμαϊκού 
Δικαίου καί τό 1969 Τακτικός Καθηγητής στο Ιδιο γνωστικό αντι
κείμενο. Κατά τά έτη 1975-8 δίδαξε ως Τακτικός Καθηγητής, 
Ελληνικό καί Ρωμαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο τής Βόννης. Τό 
1988, μέ τήν συμπλήρωση τού ορίου ηλικίας, αποχώρησε από τήν 
ενεργό δράση καί έλαβε τον τίτλο τού 'Ομότιμου Καθηγητή άπό 
τήν Σύγκλητο τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Τό 1963, μέ υπόδειξη τής Ελληνικής Κυβέρνησης, έλαβε υποτρο
φία άπό τό Deutscher Akademischer Austausch-Dienst (DAAD), μετέ- 
βη στο Μόναχο καί παρηκολούθησε τά φροντιστήρια Ρωμαϊκού 
Δικαίου άπό τόν Wolfgang Kunkel καί 'Ιστορίας Ελληνικού 
Δικαίου άπό τόν Kurt Latte (στις έπιγραφές) καί τόν Erich Gemer 
(στούς παπύρους)

Υπήρξε μέλος πολλών έπιστημονικών Εταιρειών καί εταίρος 
σέ Δ.Σ., όπως τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Πρόεδρος (καί έν 
συνεχεία ’Επίτιμος Πρόεδρος) τής Ελληνικής Παπυρολογικής Ε
ταιρείας, Πρόεδρος τών Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους, καί τέλος 
’Επιστημονικός Σύμβουλος τής Weidmannsche Verlagsbuchhand
lung στό Βερολίνο.

’Έλαβε μέρος μέ άνακοινώσεις σέ μεγάλα διεθνή Επιστημονικά 
Συνέδρια στήν Ευρώπη καί Αμερική, τά όποια είχαν κεντρικό θέμα 
έρευνας τήν 'Ιστορία τού Δικαίου, τήν 'Ελληνική καί Αατινική 
’Επιγραφική, τήν Παπυρολογία, τις Βυζαντινές σπουδές.

’Εντυπωσιακό στοιχείο τής πολυμάθειας τού Τριανταφυλλόπουλου 
ήταν ή άρίστη γνώση συγχρόνων γλωσσών (Γαλλικής, ’Αγγλικής, 
Γερμανικής καί ’Ιταλικής) ώς έπίσης άνετη πρόσβαση στήν Κλασική 
Φιλολογία, 'Ελληνική καί Αατινική. Μέ τήν Ιδια εύχέρεια περιερ
χόταν τά 'Ομηρικά έπη καί τούς λόγους τού Κικέρωνος. Γνώριζε
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επίσης τήν φιλολογία τής μουσικής ώς εξαίρετος πιανίστας καί 
είδικώς ώς ερμηνευτής του Chopin.

Ή πολυσχιδής αυτή δράση κατέστησε τόν Τριανταφυλλόπουλο 
διεθνώς γνωστό ώς τον Καθηγητή τής εύρυτάτης μόρφωσης, τόν 
ερευνητή τής πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας, τόν ανυπέρβλη
το μελετητή των ’Ανθρωπιστικών Επιστημών καί έδωσε στον ίδιο 
τήν δυνατότητα να συγγράψη ανάλογες εργασίες πού πέρασαν στήν 
διεθνή βιβλιογραφία.

Δίδαξε για τρεις περίπου δεκαετίες στήν Νομική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών Ιστορία του Ελληνικού καί Ρωμαϊκού 
Δικαίου. Σέ όλη τήν διάρκεια τής Πανεπιστημιακής του διδασκα
λίας υπήρξε δάσκαλος απαιτητικός, αυστηρός, δύσκολος στις εξετά
σεις του, αλλά πάντοτε δίκαιος. Δέν τόν ένδιέφερε νά γίνεται 
άρεστός στούς φορείς τής ακαδημαϊκής κοινότητας, πράγμα πού θά 
τού ήταν εύκολο (αλλά ύποπτο), ώστόσο ήταν εύγενής καί προση
νής, καί αμετακίνητος στις αρχές του ήθους καί στις άξιες τής 
ανθρώπινης μεγαλοσύνης.

Τό έτος 1984, μέ τήν ίδρυση τής Ελληνικής Παπυρολογικής Εται
ρείας, ό ’Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος έξελέγη Πρόεδρος τής Ε
ταιρείας, στήν θέση δέ αύτή παρέμεινε πλέον τών δέκα χρόνων, 
οπότε άπεχώρησε οίκειοθελώς λόγω τής βεβαρημένης άπό τήν ήλικία 
του υγείας. Τού άπενεμήθη τότε ο τίτλος τού Επίτιμου Προέδρου.

Τόσο κατά τήν διάρκεια τής Προεδρικής θητείας του όσο καί 
κατά τήν οργάνωση τού 18ου διεθνούς Παπυρολογικού Συνεδρίου 
στήν ’Αθήνα (1986), τού όποιου ήταν ’Αντιπρόεδρος, έδειξε απαρά
μιλλο ενθουσιασμό καί ενεργητικότητα γιά τήν πρόοδο τών 
Παπυρολογικών σπουδών στήν Ελλάδα, όπου μέχρι τότε ύπήρχε έκ 
μέρους τών Ελλήνων Πανεπιστημιακών αδιαφορία, αν μή περι
φρόνηση, προς τήν επιστήμη τής Παπυρολογίας, γεγονός πού οφει
λόταν στήν άγνοια τών άνθρώπων αύτών γιά τόν κλάδο αύτό τής 
φιλολογικής επιστήμης. Τό κύρος τού Τριανταφυλλόπουλου καί ή 
επιρροή πού άσκοΰσε σέ Πανεπιστημιακούς, Πολιτικούς, καί στον 
ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο, συντέλεσαν στήν ολοένα αύξανό- 
μενη εύνοια καί συμβολή προσώπων προς εύόδωση τών σκοπών τής 
Εταιρείας. ’Άμεση επίτευξη ύπήρξε ή επιτυχής διεξαγωγή τού 
Συνεδρίου, ή δίτομη αξιόλογη έκδοση τών Πρακτικών τού 
Συνεδρίου, ή αγορά πολύτιμων παπύρων τής Βυζαντινής περιόδου 
καί εν συνεχεία ή έκδοση μέρους αύτών, ή συμμετοχή μελών τής
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Εταιρείας σέ διεθνή Συνέδρια, ή πρόσκληση προσώπων διεθνούς 
κύρους για διαλέξεις στην Ελλάδα κ.τ.λ. Μέ άλλα λόγια ό 'Ιωάννης 
Τριανταφυλλόπουλος υπήρξε εχέγγυον για τήν Ελληνική 
Παπυρολογική Εταιρεία, τα μέλη τής οποίας αισθάνονται τώρα μέ 
τόν θάνατό του τό δυσεκπλήρωτο τής παρουσίας του.

Ό ’Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος υπήρξε οξυδερκής καί δίκαιος 
κριτής προσώπων καί πραγμάτων τής σύγχρονης Ελληνικής κοι
νωνίας. ’Ίσως κάποτε ήταν αύστηρός, ώστόσο ποτέ δέν ξεπέρασε τά 
όρια τής δικαιοσύνης - αύτός άλλωστε ήταν υπηρέτης τού Δικαίου. 
'Ένθερμος καί σταθερός ιεραπόστολος τής αλήθειας γινόταν κάπο
τε δυσάρεστος σέ πρόσωπα άνίκανα νά δεχθούν μια καλοπροαίρε
τη κριτική. ’Αντί μάλιστα νά διορθώσουν τις παρουσιαζόμενες στήν 
κριτική του αδυναμίες τους, μετέρχονταν μέθοδο ανορθόδοξη, δια
στροφής των πραγμάτων καί παραπληροφόρησης του κοινού. Ό 
Τριανταφυλλόπουλος όμως ήταν αγέρωχος μπροστά σέ τέτοιες 
μικρόψυχες αντιδράσεις.

'Ανεξαρτήτως ώστόσο από τά μεμονωμένα αύτά περιστατικά ή 
εικόνα τού Τριανταφυλλόπουλου ήταν αύτή τού μεγάλου επιστήμο
να, τού καλού συνεργάτη, τού ανιδιοτελούς ευεργέτη, ό όποιος στό 
πέρασμα τής πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας βοήθησε ούσια- 
στικώς νέους επιστήμονες στήν ανέλιξή τους καί στήν τακτοποίηση 
των επαγγελματικών τους επιδιώξεων, ενώ παραλλήλως ό ίδιος 
παρέμεινε σταθερός στυλοβάτης στα διακυμαινόμενα δρώμενα στον 
πανεπιστημιακό χώρο.

Παραλλήλως μέ τά πανεπιστημιακά του μαθήματα, τις ένασχο- 
λήσεις του μέ τά κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τής εποχής 
του, τήν ευκρινή παρουσία του στό διεθνές προσκήνιο τής 
’Επιστήμης πού θεράπευε, αφιέρωνε πολύτιμο γι’ αύτόν χρόνο στις 
διοικητικές ένασχολήσεις καί επιβαλλόμενες από τόν Νόμο εξετα
στικές επιτροπές, όπου διακρινόταν για τήν πάντοτε συνετή, 
ειλικρινή καί δίκαιη κρίση του, γεγονός πού προκάλεσε κάποτε 
δυσαρέσκεια εκ μέρους τών κρινομένων για τήν αύστηρή, άλλα ορθή 
στάση του.

Ή προσφορά του στήν ’Επιστήμη καί στήν κοινωνία ήταν πολ
λαπλάσια τών αγαθών πού δέχθηκε. Βοήθησε καί ευεργέτησε πολ
λούς, καί πολλοί τόν θυμούνται γι’ αύτό - κάποιοι όμως προσπά
θησαν νά τόν ξεχάσουν, ανθρώπινη μικροψυχία. 'Ωστόσο αυτός 
στάθηκε σέ όλη του τήν ζωή ακέραιος, άδολος, ανθρωπιστής. Πολύ-
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σχιδής στις προσωπικές του πνευματικές αναζητήσεις, ήταν ευχάρι
στος, πνευματώδης μέ αλάνθαστη κριτική σκέψη καί οξύνοια γύρω 
από ποικίλα θέματα τής κοινωνικής πραγματικότητας.

Ό Τριανταφυλλόπουλος πέρασε τήν ζωή του βασιζόμενος στήν 
άρχή ότι ή γνώση τών κλασικών γλωσσών, τής Ελληνικής καί 
Λατινικής, αποτελεί ευτυχία τής ζωής διατεινόμενος ότι nullus dies 
sine Graecis, nullus dies sine Latinis. "Ως εκ τούτου ήταν ένθερμος 
ύποστηρικτής τής ανθρωπιστικής παιδείας διαλαλώντας πώς, άν οί 
πολιτικοί ανδρες είχαν δεχθή τήν κλασική καί ουμανιστική παιδεία, 
θά είχαν άποσοβηθή πολλά δεινά τής ανθρωπότητας. Ή κλασική 
παιδεία διδάσκει πώς ό πόλεμος είναι βίαιος διδάσκαλος, ενώ ό 
νόμος είναι ο τιμωρός τής βίας. Κατά συνέπεια ή φιλανθρωπία, ό 
οίκτιρμός, ή συγγνώμη είναι προτιμότερα από τήν ολοσχερή έξολό- 
θρευση τού άντιπάλου, πού τόν φέρνει στήν άπελπιστική κατάστα
ση νά δεχθή πώς υπάρχει una salus victis nullan sperare salutem. 
’Απόρροια τής ανθρωπιστικής παιδείας ήταν για τόν Τριανταφυλ- 
λόπουλο νά γίνη, από τό ένα μέρος, συνειδητός άντιπολεμικός, καί 
άπό τό άλλο, ύμνωδός τής δύναμης καί άναγκαιότητος τού Νόμου, 
πού συνοψίζεται στήν ρήση τών σοφιστών τού 5ου αί. π.Χ.: Νόμος 
πάντων βασιλεύς θνατών τε καί αθανάτων.

Στά τελευταία λόγια πού είπε αντιφωνώντας τούς ομιλητές πού 
μίλησαν γι’ αυτόν στήν τελετή πού οργάνωσε τό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών γιά νά έπιδοθή στόν Τριανταφυλλόπουλο ό τιμητικός 
τόμος ύποκρύπτεται ή διάθεσή του νά άσπασθή τήν φιλοσοφική 
θεωρία τού αγνωστικισμού: Άλλ’ ήόη ώρα άπιέναι, νμΐν μέν βιω- 
σομένοις, έμοί όέ μεταβησομένω άγνωστον πυί.

Γιά μάς παραμένει ό άνθρωπος ό φιλότιμος στήν εργασία του 
καί ό μεγαλόψυχος στήν συμπεριφορά του. Πάντα ζωντανός στήν 
σκέψη μας καί στήν καρδιά μας, άτέρμων ή μνήμη μας γι’ αύτόν 
θά είναι.

Βασίλειος Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 
'Ομότιμος Καθηγητής τον Ίον ίου Πανεπιστημίου 

(τής 'Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
καί Ελληνικής Παπυρολογίας) 

στο Τμήμα Άρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας 
Πρόεδρος τής Ελληνικής Παπνρολογικής Εταιρείας


